
  
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DA CAPITAL 

 

Processo nº 0248880-07.2018.8.19.0001 

 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da ação em epígrafe ajuizada 

por PEDRO JORGE CHERENE JUNIOR, vem, à V. Exa., interpor, na forma do artigo 

1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, a presente 

 

APELAÇÃO 

 

em face da sentença de fls. 848/852, que faz nos termos da peça anexa, cuja juntada ora 

requer, assim como a subsequente remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça. 

 

Cumpre destacar a tempestividade do presente recurso. O Estado foi intimado 

na data de 02/03/2020, conforme certidão de fls. 883 dos autos judiciais, tendo como termo 

inicial o dia 03/03/2020.  

 

Nesse sentido, levando ainda em consideração a suspensão do prazo processual 

nos dias 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de março (Ato Executivo nº 82/2020), dias 17 a 31 de março 

(Ato Normativo Conjunto nº 05/2020), bem como entre os dias 19/03/2020 a 30/04/2020 

(Resolução nº 313/2020 do CNJ), providências estas tomadas em decorrência da pandemia 

do novo coronavírus (Covid-19), é tempestiva, portanto, a presente apelação protocolada 

nesta data. 

 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.   

 

Renata Guimarães Soares Bechara 

Procuradora do Estado 
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RAZÕES DE APELAÇÃO 

 

APELANTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

APELADO: PEDRO JORGE CHERENE JUNIOR 

 

 

 

Egrégia Câmara, 

 

 

 

A r. sentença recorrida julgou procedente ação para anular processo de tomada 

de contas instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado para apurar contas do último ano do 

mandado do Autor, que foi Prefeito do Município de São Francisco de Itabapoana entre os 

anos de 2013 a 2016 por entender que teria havido nulidade no curso do processo decorrente 

de falhas na intimação do Autor para a prática de ato processual.  

 

Entretanto, conforme será demonstrado a seguir, a r. sentença foi proferida de 

modo contrário ao que demonstra a prova dos autos, que aponta para a regular notificação e 

ciência inequívoca pelo Autor dos atos produzidos no referido processo do TCE. 

 

I – OS FATOS RELEVANTES E A SENTENÇA RECORRIDA 

 

Como referido, a ação foi proposta pelo Autor sob o argumento de ter havido 

suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa no processo de prestação de 

contas que tramitou junto ao TCE/RJ relativo ao último ano no cargo, principalmente sob o 

argumento de que não foi observado o prazo mínimo de 15 dias entre a publicação e a 

realização da sessão pela Corte de Contas, bem como pela ausência de publicação dos 

respectivos atos do processo em seu nome ou em nome de seu advogado. 

 

Assim, requer a anulação da deliberação proferida pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, de modo que lhe seja autorizada a juntada de 
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documentos que o autor entende devidos no respectivo processo, além de nova intimação 

prévia das partes e de seus procuradores para a pauta de julgamento a ser realizado em 

decorrência da anulação pretendida. 

 

Nesse sentido, a r. sentença julgou procedente em parte o pedido autoral, 

declarando, assim, a nulidade do julgamento das contas de 2016 apresentadas pelo apelado 

perante o Tribunal de Contas, com fundamento na suposta violação ao contraditório e ampla 

defesa no procedimento adotado pelo TCE, aplicando ainda subsidiariamente o art. 935 

Código de Processo Civil ao caso concreto. 

 

Como se demonstrará a seguir, merece reforma a r. sentença, na medida que ao 

autor foi garantida a total ciência do procedimento instaurado, bem como pela 

impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 935 do CPC ao caso concreto ante a 

existência de lacuna no Regimento Interno do TCE/RJ sobre o tema. 

 

II. MÉRITO 

 

Conforme depreende-se da sentença de fls. 848/852, o Juízo a quo julgou 

procedente o pedido de anulação da sessão para apreciação das contas do apelado relativas ao 

no de 2016, com fundamento na suposta insuficiência do prazo de 24h entre intimação do 

patrono do agente político e a realização de um novo julgamento após a apresentação por este 

de suas defesas complementares em sessão anterior, fato que, ainda segundo a sentença,  

igualmente justificou a aplicação subsidiária do art. 935 do CPC ao presente caso. 

 

Todavia, com as devidas vênias, tal entendimento não possui qualquer fundamento. 

Incialmente porque, segundo demonstrado na contestação, ao autor e seu patrono foi dada a 

ciência do processo TCE-RJ nº 205.750-5/17 relativo às contas do ano de 2016, conforme 

comprovante de publicação em pauta especial no DOERJ de 09/11/2017 e trazido à fl. 672 dos 

autos. 

 

Ademais, o respeito ao contraditório e ampla defesa no caso concreto pela Corte de 

Contas, é atestado pelo próprio autor ao afirmar à fl. 11 dos autos que “... compareceu a todas 
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as sessões de julgamento, exercendo a faculdade de apresentar defesa oral, inclusive na sessão 

do dia 03 de abril do corrente ano, quando o processo não foi apregoado, embora tivesse sido 

publicado aviso de que estaria em pauta naquela data.” 

 

Portanto, não há que se falar na existência de violação aos direitos fundamentais 

processuais ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que, mesmo que admitida a 

hipótese de ausência de intimação sobre à inclusão do processo administrativo em pauta, o 

apelado não comprova qualquer prejuízo sofrido em suas manifestações (artigos 277 e 373, I 

do CPC), mas, ao contrário, afirma categoricamente ter comparecido à todas as sessões, 

exercendo até mesmo a faculdade de apresentar defesa oral.  

 

Não por acaso, diante dos fatos aqui evidenciados, concluiu o ilustríssimo membro 

do Ministério Público em seu parece final às fls 842/843: 

 

“À vista do que dos autos consta, depreende-se que não há qualquer 

ilegalidade a macular o Processo Administrativo (PA) nº 205.750-5/2017, do 

qual redundou o ato administrativo ora atacado, e acostado às fls. 29/303. Isso 

porque, o ato foi conduzido por autoridade competente, tendo sido 

devidamente motivado, como se infere às 1.346, verso/1.351, verso, do predito 

PA (cf. fls. 292/302) E, mais, a decisão do TCE ora impugnada, analisou 

detidamente a defesa apresentada pelo autor, tendo sido oportunizados ao 

então Prefeito a ampla defesa e o contraditório” 

 

Além disso, entendeu ainda o Juízo de piso por aplicar subsidiariamente ao caso o 

art. 935 ao CPC, pois, segundo o mesmo, o prazo de 24h entre a publicação da pauta e a 

realização da nova sessão previsto no art. 126 do RITCE/RJ, com redação vigente à época, 

traria prejuízo à parte, o que, como já evidenciado acima, não ocorreu no caso em tela. 

 

No mesmo sentido e, especificamente quanto ao procedimento adotado pela Corte 

de Contas, segundo informado à fl. 46/48 dos autos, após a regular intimação do apelado para 

a sessão do dia 09/11/2017, o mesmo apresentou suas defesas complementares, na forma do 

art. 10 da Deliberação TCE-RJ nº 199/96, que prevê: 
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Art. 10 - Publicada a pauta especial, será aberta vista do processo à parte 

interessada, ou a procurador legalmente constituído, que poderá apresentar 

defesa escrita, até 5 (cinco) dias antes da data marcada para a sessão em que 

deverá ser apreciado o processo 

 

Feito isso, ou seja, apresentada a defesa do agente político no processo 

administrativo de apreciação de contas, a referida sessão foi adiada para o dia 10.04.2018, 

quando não se exige cumprimento ao prazo regimental de 15 dias. Isso porque, no momento da 

realização da nova sessão, o apelado já teria apresentado plenamente sua defesa na sessão 

anterior, restando somente a apreciação das contas pelos membros do TCE/RJ. 

 

Note ainda que, exatamente por ter o demandante apresentado suas defesas 

complementares em sessão passada, inexiste qualquer prejuízo no prazo previsto no caput do 

art. 126 do RITCE/RJ com antiga redação, pois restaria ao advogado constituído no processo 

administrativo a ciência do conseguinte parecer da Corte de Contas, já que, repisa-se, a defesa 

do demandante teria sido apresentada na sessão anterior. 

 

Desse modo, a aplicação subsidiária do art. 935 do CPC ao caso concreto é 

totalmente descabida, uma vez que o RITCE/RJ, ao contrário do que entendeu do Juízo a quo, 

não traz qualquer lacuna prejudicial ao direito ao contraditório e ampla defesa do apelado, que 

foi devidamente intimado para apresentar suas defesas complementares, como de fato o fez, em 

escorreita obediência ao art. 5º inciso LV da Carta da República. 

 

Por fim, a sentença recorrida merece ainda reforma no tocante à distribuição do 

ônus da sucumbência em seu dispositivo à fl. 851 dos autos eletrônicos. O Juízo a quo, a 

despeito de reconhecer a sucumbência do autor quanto ao pedido de juntada dos documentos 

requeridos na inicial, condenou exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

no patamar de 10% do valor da causa, em evidente afronta, portanto, ao art. 85 e 86, caput do 

CPC. 

Assim, como o pedido de apresentação de documentos feito na inicial não decorre 

necessariamente do pedido de anulação da sessão do Tribunal de Contas e, tendo sido o primeiro 

julgado improcedente pelo Juízo a quo, deve o demandante ser condenado na exata medida de 

sua sucumbência, como determina a lei processual.  
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III. CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao apelo a fim de que seja 

reformada a r. sentença apelada, julgando-se improcedente o pleito autoral com a inversão 

dos ônus da sucumbência. 

 

Nesses termos,  

pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.   

 

Renata Guimarães Soares Bechara 

Procuradora do Estado 
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